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INFORMACJE OGÓLNE:
Tytuł/pełna nazwa:
Galeria Radziwiłłów w Królikarni

Zmiany w nazwach:
-

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Galeria obrazów wystawiona w pałacyku w Królikarni po śmierci Michała Hieronima Radziwiłła w
celu sprzedaży ich przez licytację; spora część pozostała nie sprzedana i była publicznie dostępna do
chwili nabycia Królikarni przez hr. Ksawerego Pusłowskiego (1849); malarstwo europejskich szkół
nowożytnych (głównie niderlandzkie i francuskie)

Daty działalności / zakres czasowy:
1834-1849

Dostępność

pełna

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

patrymonialny

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmin
a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

Muzeum  Rzeźby im. X.
Dunikowskiego

(Oddział Muzeum Narodowego
w Warszawie)

1786 własność szambelana
Karola de Thomatis;

1819 własność Radziwiłłów;
1849 własność Pusłowskich;

własność Krasińskich

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW



GODZINY OTWARCIA „ w każdym czasie, wyiąwszy
dnie świąteczne”

DYREKTORZY
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopto
wany)

1964-1965 odbudowa wg
projektu Longina Majdeckiego

na potrzeby Muzeum Rzeźby im
X. Dunikowskiego

1782-1786 budynek wzniesiony
przez Domenico Merliniego dla
szambelana de Thomatis; 1879

pożar;
zupełnie zniszczony w czasie 2

wojny światowej

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Typ instytucji  (muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe, kolekcja prywatna)
Kolekcja prywatna

Zakres terytorialny
Warszawa

Historia instytucji (szczegółowa)
Kolekcja Królikarni udostępniana publicznie w latach 1834-1849 stanowiła część zbiorów malarstwa
wojewody wileńskiego Michała Hieronima Radziwiłła zgromadzonych na przełomie XVIII i XIX w. i
przechowywanych w trzech rezydencjach: Pałacu w Nieborowie, pałacu w Warszawie przy ul.
Przechodniej i willi w Królikarni.
Willa w Królikarni na dawnym terenie zwierzyńca Wettinów, gdzie hodowano i następnie polowano
na króliki, została zbudowana w latach 1782-1786 przez Domenico Merliniego dla szambelana
Karola de Thomatis; w 1819 przeszła w posiadanie M.H. Radziwiłła; od 1849 w rękach hr.
Ksawerego Pusłowskiego; 1879 zrujnowana przez pożar.
Kolekcja obrazów zgromadzona przez Radziwiłła w k. XVIII i pocz. XIX w. m.in. w czasie podróży
do Anglii, Francji (1788-17898) i Lipska (1800) oraz dzieł nabywanych od wybitnego marszanda
paryskiego J.-B. Lebrun (1801-1802), na aukcji zbiorów ks. Henryka Pruskiego w Berlinie (1804), na
wyprzedaży galerii Stanisława Augusta Poniatowskiego (1807-1820), wyprzedaży warszawskiej
galerii Aleksandra Chodkiewicza (1824-1825), Józefa Sierakowskiego itd. 1831 po śmierci
właściciela spadkobiercy postanowili sprzedać kolekcję na licytacji celem podziału majątku. W tym
celu zlecono. Antoniemu Blankowi profesorowi malarstwa na uniwersytecie sporządzenie
inwentaryzacji i wyceny zbioru, który następnie został umieszczony w willi w Królikarni (403
dzieła), a częściowo pozostawiony Nieborowie.
Po powstaniu listopadowym, w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. park otaczający pałac w
Królikarni był udostępniony dla mieszkańców Warszawy i należał do często wybieranych miejsc
przechadzek, gdzie systematycznie urządzano koncerty muzyczne i otwarto kilka restauracji; wiosną i
latem natomiast wynajmowano tu domki lub apartamenty na letnisko. Wycieczka do Królikarni
wymagała krótkiej podróży Omnibusem, gdyż okolica ta znajdowała się poza granicami miasta. Ze
względu na przeprowadzaną sprzedaż galerii po Michale Hieronimie od 1834 udostępniona była także
eksponująca ją willa (przynajmniej w pewnych okresach). Stanowiła ona jedną z istotniejszych
atrakcji artystycznych stolicy (o czym wspominała prasa). Ta jedna z pierwszych czynnych publicznie
galerii sztuki w Warszawie była czynna codziennie (w wyjątkiem świąt) za biletami nabywanymi na
miejscu lub w Warszawie (w kancelarii mecenasa Owidzkiego). Galeria została zamknięta
prawdopodobnie w 1849, kiedy pałac przeszedł w posiadanie hr. Ksawerego Pusłowskiego. Nie
sprzedane dotąd obrazy przeniesiono do Nieborowa, a w latach 1865-1866 w zasadniczej części
sprzedane na kilku aukcjach w Hôtel Drouot w Paryżu przez wnuka twórcy kolekcji księcia
Zygmunta Radziwiłła (kilkanaście wróciło do kraju – ob. w Muzeum Narodowym w Warszawie).

Darczyńcy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)



-

Zbiory (zasoby – też ilościowo, historia, charakterystyka)
Obrazy nowożytne szkół europejskich; w 1834 wystawionych było 403 obrazy (z których do 1849
sprzedano ok. 100). Weryfikacja pierwotnych atrybucji możliwa jest w nielicznych przypadkach
(obiekty zachowane, gł. w MNW oraz sprzedawane w Paryżu). Przede wszystkim były to dzieła
siedemnastowiecznych mistrzów północnych, a szczególnie holenderskich i flamandzkich
(przedstawienia religijne i mitologiczne, pejzaże, sceny rodzajowe, portrety); malarstwo francuskie
XVIII wieku (w mniejszym liczbie włoskie). Wg estymacji Blanka najcenniejszym obrazem była
Scena myśliwska [Chasse dans un bois] Paulusa Pottera (18000 zł.p.), dwa pejzaże Ruisdaela i
Tycjana oraz Złożenie do grobu Rembrandta (po 12000 zł.p.); między 3000 a 6000 zł.p. wycenione
zostały m.in. obrazy: Jana Wijnantsa, Gaspara Dughet, Gabriela Metsu, Ruisdaela, Andrei del Sarto,
Davida Teniersa, Correggia, Jana de Heem; do 1000 zł.p. m.in. obrazy: Jan van Huyssum, Jan van
Osterwijk, Joseph Vernet, Leonardo da Vinci (w istocie kopia wg dzieła Lucasa van Leyden). Jednym
z cenniejszych obrazów w tej kolekcji był Nicolasa Poussina Pejzaż z dwiema nimfami i wężem
(Musée Condé, Chantilly we Francji).

Organizacje działające przy muzeum (krótka charakterystyka, najważniejsze postaci,
historia, datowanie)
Michał Hieronim Radziwiłł (1744-1831) wojewoda wileński, miecznik wielki litewski, kasztelan
wileński, marszałek sejmu rozbiorowego 1773-1774, członek Komisji Edukacji Narodowej, uczestnik
konfederacji targowickiej;
Zygmunt Radziwiłł (1822-1892) wnuk Michała Hieronima, utracjusz, po śmierci matki 1864
odziedziczył dobra nieborowskie; sprzedał Arkadię oranżerię i sam pałac (Michałowi Piotrowi
Radziwiłłowi); na aukcjach w Hôtel Drouot natomiast rozproszył nieborowską bibliotekę oraz nieal
całą kolekcję obrazów; zamieszkał we Francji w rezydencji kuzyna, Konstantego Radziwiłła w
Ermenonville, gdzie zmarł.,

Strategia pozyskiwania zbiorów
Obiekty pochodzące z kolekcji Michała Hieronima Radziwiłła

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum
-

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe
Obrazy wystawione celem sprzedaży przez publiczną licytację

Wystawy czasowe
-

Katalogi zbiorów i wystaw
● Galeria obrazów sławnych mistrzów z różnych szkół zebranych przez ś. p. Michała

Hieronima Xięcia Radziwiłła Wojew. Wil. teraz w Królikarni pod Warszawą wystawionych
przez Antoniego Blanka, Warszawa 1835;

● Catalogue des Tableaux anciens composant la collection de M. le Prince Radziwill dont la
vente aux enchères publiques aura lieu Hôtel Drouot Salle 7 du 16 au 24 Mai 1865,
commissaire-priseur Me Charles Pillet, expert M. Ferdynand Launeville, Paris 1865;

● Catalogue de la première partie des Tableaux anciens des écoles Italienne, Flamande et
Française composant la collection de M. le Prince Radziwill dont la vente aux enchères
publiques aura lieu Hôtel Drouot Salle 7 le Mardi 23 Mai 1865, commissaire-priseur Me

Charles Pillet, expert M. Ferdynand Launeville, Paris 1865 ;



● Collection du Prince Sigismond Radziwill. Catalogue de Tableaux anciens des écoles
Flamande et Française dont la vente aux enchères publiques aura lieu Hôtel Drouot Salle 5
le Lundi 26 Février 1866, commissaire-priseur Me Charles Pillet, expert M. Couturier, Paris
1866 ; 

● Catalogue des Tableaux anciens des écoles Italienne, Espagnole, Française et Hollandaise
composant la deuxième partie de la collection du Prince Sigismond Radziwill dont la vente
aux enchères publiques aura lieu Hôtel Drouot Salle 7 Jeudi 22 & Vendredi 23 Mars 1866,
commissaire-priseur Me Charles Pillet, experts M. Couturier, M. Barre, Paris 1866;

● Katalog wystawy obrazów wielkich mistrzów szkoły Włoskiej i Flamandzkiej ze zbiorów
nieborowskich Ks. Michała Radziwiłła na dochód bezdomnych dzieci przytułku „Nazaret”
przy ulicy Freta No 10, [Warszawa] 1901

ŹRÓDŁA:
Publikacje wydawane przez instytucję
-

Bibliografia
J. Białostocki, M. Walicki, Malarstwo europejskie w zbiorach polskich, Warszawa 1955, s. 30; T.F. de
Rosset, Vente Zygmunt Radziwiłł (1865-1866): contribution à l’histoire de la galerie de Nieborów,
Bulletin du Musée national de Varsovie, t. XL, nr 2-4, Varsovie 1999 ; T.F. de Rosset, Obrazy wśród
brylantów. O losach kilku dzieł z galerii Stanisława Augusta Poniatowskiego, Teka Komisji Historii
Sztuki, t. IX, Toruń 2002, s. 210-212; P. Jaworski, Antyk w Królikarni. Architektura i zbiory
artystyczne, Rocznik Historii Sztuki 29, 2004
Gazeta Warszawska. 1836, nr 163

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze
Warszawa, AGAD, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, m.in. rkps 805: Katalog przedmiotów sztuk
pięknych iako to: Obrazy, rysunki, ryciny, architektury, mozaiki, miniatury, i rzeźby znayduiące się w
Pałacu Królikarnia zwanym po pozostałości J.O.X. Radziwiłła Wojewody Wileńskiego, oszacowane
przez Antoniego Blanka Profesora Malarstwa przy Kro: War: Uniwersytecie

Ciekawe cytaty
Kurier Warszawski nr 223 z 22.08.1834: „Lubownikom sztuk pięknych a szczególniej malarstwa,
donosimy, że teraz w pałacu letnim Królikarnia zwanym, są razem zebrane obrazy rzadkiej piękności,
własność dawniej Xięcia Radziwiłła b. Wojewody Wileńskiego, a znajduiące się długi czas tak w jego
pałacu przy ulicy Przechodniej, tudzież w Nieborowie. Znawcy unoszą się nad doborem arcydzieł
najsławniejszych Mistrzów, a osobliwie uwielbiaią oryginał Pottera, wyobrażaiący gaj. Bez
zaprzeczenia tę galerią można liczyć do nader znakomitych”.
Kurier Warszawski nr 112 z 27.04.1835: „W majętności Królikarnia znanej z pięknego położenia,
są do wynajęcia różne Letnie Mieszkania w nowo wyrestaurowanych domkach w ogrodzie, a to od 15
Maia r.b. na całe lato; życzący wynająć takowe , zachcą się zgłaszać do Rządcy pałacu tejże
Królikarni, i z tymże o cenę i obszerność mieszkania się ułożyć. Tamże w obszernem stawie
przeiażdżki wodne, iak w roku w zeszłem, zaczną się w Maiu, do czego nowe baciki i miejsce do
wsiadania wygodnie są urządzone. Powozy dwa tak zwane Omnibusy na model Wiedeński i Paryzki
zbudowane, po 16 osób mieścić mogące, z stosownym do tego ekwipażem i lokajami są urządzone;
uwiadamia się Szanowną Publiczność odwiedzaiącą Królikarnią, ile teraz sprowadzeniem Galerii
Obrazów zbogaconą, iż takowe Omnibusy będą wynajmowane za kontramarkami codziennie od
godziny 6 rano. Opłata za kurs do Królikarni zł. 1 a gr. 20 za kurs powrotny, zdaie się nie być
zbyteczną obok wygodnego miejsca i usługi”.
Kurier Warszawski nr 270 z 10.10.1835: „Katalog galerji Obrazów znajduiących się w pałacu
Królikarnia zwanym, sporządzony w języku polskim i francuz. z opisaniem zwracaiącem uwagę na
dzieła ważniejsze, wyszedł z pod prassy. Obejmuie 10 arkuszy drukiem in 8vo, nabyć go można w
kancellarji P. Owidzkiego Mecenasa przy ulicy Długiej w hotelu Polskim numer 585 mieszkaiącego, u



Rządcy pałacu tamże w Królikarni i w księgarni JP. Merzbacha. Cena exemplarza tak w polskim iak i
francyz: ięzyku na zwyczajnym papierze zł. 2, na papierze welinow: zł. 3. Rzeczona Galerja iest do
widzenia, wyiąwszy dnie świąteczne, w każdym czasie za biletami, których w kancellarji Owidzkiego
Mecenasa dostać można w godzi: z rana od 8 do 9 i z połud: od 4 do 5”.
Kurier Warszawski nr 174 z 26.06/8.07.1857: „Na zakończenie dodać winniśmy, iż nieznane są w
Warszawie lepsze obrazy, od dwóch powyżej opisanych [Błogosławieństwo Jakuba przypisywane
Ferdynandowi Bolowi (Jan Victors, Jakub błogosławiący synów Józefa, Muzeum Narodowe w
Warszawie) i Piłat wśród Faryzeuszy Salomona de Konincka wystawione na aukcję dobroczynną].
Królikarnia posiadała Paul Pottera polowanie, i krajobraz Ruisdala z figurami Wouwermansa.
Wielkie to są imiona, bajeczne sumy zapłacił za nie ś. p. Xiążę Wojewoda, co potwierdza
Saint-Germain…”

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

UWAGI:
Jedna z pierwszych dostęnych publicznie w Warszawie galerii obrazów.
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